DENEY TALEP FORMU

MÜŞTERİ BİLGİLERİ
Adı/Unvanı:
Adresi:

VERGİ DAİRESİ/NO

İRTİBAT KURULACAK KİŞİ

Tel:
RAPOR TESLİM ŞEKLİ:
Sıra
No

BAŞVURU TARİHİ

Faks:
ELDEN

Numunenin Ayrıntılı Tanımı

e-posta

KARGO
Numune
Miktarı

FAKS
Deneyler

/ Standard No-Tarih

E- POSTA
Deney Ücreti
(TL)

Toplam Deney Ücreti (TL)
NUMUNE TESLİMİ:
Talep No

ELDEN

Talep Kabul Tarihi

KARGO
Deneye Başlama
Tarihi

Talebi Gözden Geçiren
Tahmini Bitiş Tarihi

Talebin Havale Edildiği
Bölüm Kodu
Personel

Açıklama: (Varsa)
AÇIKLAMALAR:
Müşterilerimiz tarafından, analiz listemizde veya web sitemizde yer almayan bir analiz talep edildiğinde, İlgili Sorumlu Yönetici tarafından yapılabilirliği
incelenir.
2Fatura ve analiz sonuçları, toplam sipariş bedeli MARTEST ANALİZ LABORATUVARLARI Muhasebesine yatırıldıktan sonra teslim edilecektir.
3Fiyatlar KDV hariçtir, %18 KDV ilave edilecektir.
4Analiz numuneleri ancak bu form ekinde verilen veya MARTEST ANALİZ LABORATUVARLARI Web adresinden ulaşabileceğiniz “Numune Kabul,
Taşıma ve Muhafaza Koşulları Listesi” kapsamında tanımlanan koşullarda kabul edilir.
5Numune alma veya taşıma işlemleri müşteri tarafından yapıldığı durumda, analiz şartlarına uygun şekilde numune alma, numunenin laboratuvara
kabulüne kadar geçen sürede taşınması, ambalajlanması ve muhafazası işlemleri müşterinin sorumluluğundadır. Aksi halde getirilen numuneler için
yapılan analizlere ait sonuçların uygun numune muhafaza şartlarının gözetildiği durumdaki verileri yansıtıp yansıtmadığı konusundan Laboratuvarımız
sorumluluk kabul etmez ve bu durum raporda belirtilir.
6Analiz tamamlanana kadar geçen sürede istenilen değişiklikler yazılı bildirilir. Sözlü talepler dikkate alınmaz.
7Rapor orijinal olarak 2 nüsha hazırlanır, 1 kopyası MARTEST ANALİZ LABORATUVARLARI’nde arşivlenir. E imza şeklinde verilen raporlar
elektronik ortamda arşivlenir.
8Laboratuvarımızın bulduğu deney sonuçları üzerinde ortaya çıkabilecek anlaşmazlıklarda; sonuçların doğrulanması maksadıyla şahit numune üzerinden
analiz tekrarlanır. Fakat bazı numuneler uzun süreli korumaya müsait olmadıkları için şahit numune olarak saklanamazlar. Stabil olmayan bu
parametrelere itiraz halinde; yeniden numune alınarak analiz tekrar edilir. Anlaşmazlığın devamı durumunda şahit numune masrafları haksız tarafça
ödenmek koşulu ile her iki tarafın kabul ettiği ve TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardına göre akredite, akredite laboratuvar bulunmadığı takdirde
tarafından yetkilendirilmiş bir hakem laboratuvara gönderilir.
9Analiz raporunun faks ile bildirimi istenildiğinde, analiz raporu sadece dilekçede belirtilen faks numarasına gönderilir. Raporun kargo ile gönderilmesi
istendiğinde, analiz raporu sadece dilekçede belirtilen adrese gönderilir. Faks veya kargo ile gönderiminde doğabilecek müşteri gizliliğinin
korunamamasından laboratuvarımız sorumlu değildir.
10- Teyid alınmamış numunelerin analizi yapılmaz.
11- Analiz sonuçlarının gizliliğini sağlamak üzere raporlar sadece numuneyi teslim eden veya numune sahibi firmanın tarafımıza bildirildiği kişilere verilir.
12- Martest Analiz Laboratuvarları, analiz faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi süresince müşterilerine ait elde edilen veya oluşturulan bütün bilgilerin
yönetiminden yasal yükümlülükler (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (6698), Türkak politikaları, yasal mevzuat vb. yasal otorite gereklilikleri)
doğrultusunda sorumludur.
13- Yasal otorite; müşterinin haberi olmadan müşteriye dair bilgilere ulaşmak isterse, bilgilerin paylaşıldığı ile ilgili hususta müşteriye bilgi verilmez. Bu
durum müşteri ile yapılan sözleşmede müşteri bilgisinin dahilinde olduğunu kabul etmiştir.
14- * işareti ilelaboratuvar tarafından belirtilen analizler “Akredite olmadığımız Analizler olup, raporda gösterilecektir.
15- Numune müşteri tarafından laboratuvara ulaştırılacak ise Numune Kabul, Taşıma ve Muhafaza Koşullarına hakkında bilgi verilerek, feragat beyanı
müşteri tarafından imzalanır.
16- Numunenin müşteri tarafından alındığı durumlarda, numune almadan kaynaklanan ölçüm belirsizliğinin dahil edilmediği veriler kullanılacaktır.
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Onaylanan bu form sözleşme niteliği taşır.

18- Teklifimizi kabul etmeniz durumunda bu formun onay kısmını imzalayıp 0482 215 30 09’a fakslayınız veya info@martest.com.tr mail yada elden teslim
ediniz.
19- Karar Kuralı; Belirlenmiş bir gerekliliğe uygunluğu belirtirken, ölçüm belirsizliğinin nasıl hesaba katılacağını açıklayan kural.
20- Basit Kabul Kuralı (Paylaşılan Risk Kuralı); “Müşteri, deney için bir şartnameye veya standarda uygunluk beyanı talep ettiğinde; ancak ilgili
standartlarında böyle bir kural yoksa Basit Kabul Kuralı uygulanır. Güven düzeyi ve ölçüm belirsizliği göz önünde bulundurulmadan, elde edilen deney
sonucu “uygun”, “uygun değildir” şeklinde değerlendirilir.
21- Laboratuvarımızda tüm belirsizlik hesaplamaları %95 güven aralığında yapılmış olup, uygunluk beyanı bu güven aralığında verilir.

Beyan edilen şartları kabul ve teyid ediyorum

Lab.İlgili SY:
Teyid Eden :
Tarih :
İmza :
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